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KAPALINA PRO OCHRANU A PŘEZIMOVÁNÍ POLNÍCH POSTŘIKOVAČŮ - SPRAYER PROTECT + 10098GP

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 - č. 453/2010)

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY, RESP. SMĚSI A PODNIKU
1.1. Identifikátor produktu
 Název produktu: KAPALINA PRO OCHRANU A PŘEZIMOVÁNÍ POLNÍCH POSTŘIKOVAČŮ
 Kód produktu: SPRAYER PROTECT +
 Příprava na bázi alkoholů a glycerinu
1.2. Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a použití, která nejsou vhodná
 Kapalina pro ochranu a přezimování polních postřikovačů
1.3. Podrobnosti pro dodavatele, který připravuje bezpečnostní list
 Firma: EXTRUPLAST.
 Adresa: Gopart ® - PO Box 73, 7050 AB Varsseveld / NL
 Telefon: +31 (0)88 000 10 00 
 Toxikologické tísňové volání: +33 (0) 1 40 05 48 48
1.4. Tísňové volání: +33 (0) 1 45 42 59 59.
 Firma/Organizace: INRS/ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

ODDÍL 2: MOŽNÁ NEBEZPEČÍ
2.1. Zařazení látky nebo směsi
V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a jeho úpravami.
 Vznětlivá kapalina, kategorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).
 Tato směs neohrožuje zdraví, nehledě na případné mezní hodnoty pracoviště (viz oddíl 3 a 8).
 Tato směs neohrožuje životní prostředí. Za normálních podmínek použití není známé či očekávané žádné poškození životního prostředí.
V souladu se směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES a jejich úpravami.
 Vznětlivé (R 10).
 Tato směs neohrožuje zdraví, nehledě na případné mezní hodnoty pracoviště (viz oddíl 3 a 8).
 Tato směs neohrožuje životní prostředí. Za normálních podmínek použití není známé či očekávané žádné poškození životního prostředí.

2.2. Identifikační prvky
V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho úpravami.
Výstražné symboly:

Návěštní slovo:
POZOR
Nebezpečí a dodatečné informace o rizikách:
H226  Vznětlivé kapaliny a páry.
Bezpečnostní upozornění - obecně:
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.
Bezpečnostní upozornění - prevence:
P210  Chraňte před horkem/jiskrami/otevřeným ohněm/horkými povrchy. Nekuřte.
P261  Zamezte vdechování par.

2.3. Jiná nebezpečí
Směs neobsahuje žádné „zvláště znepokojivé látky“ (SVHC), zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) 
dle článku 57 nařízení REACH: http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table.
Směs nesplňuje kritéria pro směsi PBT nebo vPvB dle dodatku XIII nařízení REACH (ES) č.
1907/2006.
ODDÍL 3: SLOŽENÍ/ÚDAJE KE SLOŽKÁM
3.1. Látky
 Žádná složka nesplňuje kritéria z dodatku II část A nařízení REACH (ES) č. 1907/2006.
3.2. Směsi

GHS02



Složení:

Identifikace (ES) 1272/2008 67/548/EHS Poznám-
ka 

%

INDEX: XPS063
CAS: 56-81-5
ES: 200-289-5
GLYCERIN

[1] 50 <= x % < 100

INDEX: 603-002-00-5
CAS: 64-17-5
ES: 200-578-6
ETHANOL

GHS02
Dgr
Flam. Liq. 2, H225

F
F, R11

[1] 10 <= x % < 25

 
Informace o složkách:
[1] Látky, pro které existují mezní hodnoty pracoviště.

ODDÍL 4: OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI
V nejistých případech nebo při výskytu příznaků obecně zavolejte lékaře.
Osobě v bezvědomí NIKDY nic neaplikujte ústy.

4.1. Popis opatření první pomoci
Po vdechnutí:
 Odveďte zasaženou osobu na čerstvý vzduch.
 Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledejte lékaře.
 Při nadměrném nadýchání odveďte pacienta na čerstvý vzduch a udržujte jej v klidu a v teple. Při nepravidelném 

dýchání nebo zástavě dechu zaveďte umělé dýchání a vyžádejte si lékařskou pomoc. Když je osoba v bezvědomí, 
uveďte ji do stabilizované polohy na boku a zavolejte záchranku.

Po očním kontaktu:
 Důkladně vyplachujte otevřené oko 15 minut měkkou čistou vodou.
 Okamžitě vyhledejte lékaře.
Po kontaktu s kůží:
 Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě 15 minut oplachujte vodou nebo fyziologickým roztokem. Vyhledejte lékaře.
 Při podráždění nebo velkoplošné a ulpělé kontaminaci vyhledejte lékaře.
 Kůži důkladně omyjte.
Po požití:
 V případě požití malého množství (ne více než jeden lok) vypláchněte ústa vodou, vyhledejte lékaře a udržujte 

pacienta v klidu. Nevyvolávejte zvracení.
 Vyhledejte lékaře a ukažte mu etiketu.
 V případě, že došlo omylem k požití, zavolejte lékaře, který posoudí, zda je nutné sledování a případné další ošet-

ření v nemocnici. Ukažte mu etiketu.

4.2. Nejdůležitější akutní a později se vyskytující příznaky a účinky
 Kontakt s kůží: Dráždivé účinky na kůži a sliznice.
 Oční kontakt: Dráždivé účinky.
 Závratě, malátnost, bolesti hlavy, nevolnost a poruchy koordinace.
 Oči: Může způsobit vratné podráždění, bolesti a zarudlost.
 Nevolnost. Zvracení. Průjem. PO POŽITÍ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ: Bolesti hlavy. Dehydratace. Poruchy srdečního rytmu.
 Změny krevního obrazu/složení krve. Omezení funkce ledvin.

4.3. Pokyny pro okamžitá lékařská opatření nebo speciální ošetření
 Žádné údaje nejsou k dispozici.



ODDÍL 5: POŽÁRNÍ OPATŘENÍ
Vznětlivé.
Pro požáry malého rozsahu jsou vhodné hasicí prášky, oxid uhličitý a jiné hasicí plyny.

5.1. Hasicí prostředky
 Obaly v blízkosti ohně chladit, aby se zamezilo jejich roztržení tlakem.
Vhodné hasicí prostředky
 V případě požáru:
 - Postřik vodou nebo vodní mlha
 - Voda s přídavkem hasicího prostředku tvořícího vodní film
 - Halony
 - Pěna
 - Víceúčelový ABC prášek
 - BC prášek
 - Oxid uhličitý (CO2)
Zamezte průniku hasicích prostředků do kanalizace nebo tekoucích vod.

Nevhodné hasicí prostředky
 V případě požáru nepoužívejte:
 - Vodní paprsek

5.2. Zvláštní nebezpečí vycházející z látky nebo směsi
 Při požáru často vzniká hustý černý kouř. Vdechování produktů rozkladu může být zdraví škodlivé.
 Nevdechujte kouř.
 V případě požáru mohou vznikat následující látky:
 - Oxid uhelnatý (CO)
 - Oxid uhličitý (CO2)
 Za zvyšující teploty se rozkládá: tvorba toxických/dráždivých/vznětlivých plynů/par (acrolein). Při spalování CO 

a CO2.

5.3. Pokyny pro hašení požáru
 Vzhledem k toxicitě plynů vznikajících tepelným rozkladem produktu musí být pomocníci vybaveni autonomními, 

izolovanými dýchacími přístroji.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ PŘI NEÚMYSLNÉM UVOLNĚNÍ
6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné vybavení a nouzové postupy
 Viz ochranná opatření uvedená v bodech 7 a 8.
Pro personál nevyškolený pro nouzové případy 
 Vzhledem k tomu, že směs obsahuje organická rozpouštědla, odstraňte zápalné zdroje a důkladně vyvětrejte 

místnost.
Pro záchranáře
 Pomocníci musí být vybavení vhodnými osobními ochrannými prostředky (voz bod 8).

6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
 Vyteklý materiál odsajte nezápalným materiálem, např. pískem, zeminou, vermikulitem, křemelinou a uložte do 

sudů.
 Zamezte jakémukoli průniku do kanalizace nebo vod.

6.3. Metody a materiály pro zadržování a čištění
 K čištění používejte přednostně čisticí prostředky, zamezte použití ředidel.
  Regenerace: rozlitou kapalinu odsajte pískem nebo jiným inertním materiálem. Používejte zařízení bezpečná vůči 

výbuchu. Odpad skladujte v uzavřených a utěsněných nádobách.



6.4. Odkaz na další oddíly
 Osobní ochranné vybavení: viz oddíl 8.2
 Likvidace: viz oddíl 13.

ODDÍL 7: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Předpisy pro skladovací prostory platí také pro pracoviště, na nichž se pracuje se směsí.

7.1. Pokyny pro bezpečnou manipulaci
 Po každém použití si umyjte ruce.
 Dbejte na dostatečné větrání, zvláště v uzavřených místnostech.
Zamezení požárům:
 Používejte v dobře větraných prostorách.
 Páry jsou těžší než vzduch. Mohou se šířit při zemi a se vzduchem tvoří výbušnou směs.
 Zamezte tvorbě vznětlivých nebo výbušných koncentrací se vzduchem a překročení mezních hodnot pracoviště.
 Zamezte tvorbě elektrostatických nábojů s vazbami k zemi.
 Směs se může elektrostaticky nabít: při přelévání ji vždy stavte na zem. Používejte antistatickou obuv i oděv 

a dbejte na vodivou podlahu.
 Směs používejte pouze v místech bez otevřeného světla a jiných zápalných zdrojů, a kde jsou elektrická zařízení 

chráněná.
 Nádoby udržujte v těsně uzavřeném stavu a mimo zdroje tepla, jisker nebo otevřeného ohně.
 Nepoužívejte žádné nářadí, které může jiskřit. Nekuřte.
 Zamezte přístupu neoprávněných osob.
Doporučené vybavení a pracovní postup:
 Osobní ochranné vybavení viz oddíl 8.
 Dbejte na bezpečnostní opatření a předpisy bezpečnosti práce, uvedené na etiketě.
 Otevřené nádoby pečlivě zavřete a skladujte ve svislé poloze.
Nepřípustné vybavení a pracovní postup:
 V oblastech, kde se směs používá, je zakázáno kouřit, jíst a pít.

7.2. Nutné podmínky pro bezpečné skladování s přihlédnutím na neslučitelnosti
 Žádné údaje nejsou k dispozici.
Skladování
 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 Těsně uzavřené nádoby skladujte na suchém a dobře větraném místě.
 Udržujte mimo zápalné zdroje - nekuřte.
 Chraňte před zápalnými zdroji, horkem a přímým slunečním zářením.
 Učiňte opatření proti elektrostatickému nabití.
 Podlaha musí být nepropustná a tvořit vanu, aby v případě neúmyslného rozlití nedošlo k vytečení kapaliny.

Balení
Uchovávejte vždy v nádobách, které jsou z identického materiálu jako původní nádoby.
 Doporučené způsoby balení:
 - Kanystry
 - Sudy
 Vhodné obalové materiály:
 - Polyetylén

7.3. Specifické koncové aplikace
 Žádné údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: OMEZENÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ
8.1. Parametry, které je nutno sledovat
Mezní hodnoty pracovišť:



- ACGIH TLV (Americká konference státních průmyslových hygieniků, Mezní hodnoty, 2010):
CAS  TWA:  STEL:  Horní mez:  Definice:  Kritéria:
   56-81-5  10 mg/m3  -  -  -   -
   64-17-5  1000 ppm  -  -  -   -

- Německo - AGW (BAuA - TRGS 900, 21.06.2010):
CAS  VME:  VME:  Překročení  Poznámky
   64-17-5  500 ml/m3  960 mg/m3  2(II)   DFG. Y

- Francie (INRS - ED984: 2012)
CAS  VME ppm:  VME mg/m3:  VLE ppm:  VLE mg/m3:  Poznámky:  Č. TMP:
   56-81-5  -  10  -  -  -  -
   64-17-5  1000  1900  5000  9500  -  84

8.2. Omezení expozice
Individuální ochranná opatření, například osobní ochranné vybavení
Symbol(y) pro povinné používání osobního ochranného vybavení (PSA):

Používejte čisté a řádně udržované osobní ochranné vybavení.
Osobní ochranné vybavení skladujte na čistém místě, daleko od pracovního úseku.
Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Kontaminovaný oděv před dalším použitím svlékněte a vyperte. Dbejte na dosta-
tečné větrání, zvláště v uzavřených místnostech.

- Ochrana očí/obličeje
 Zamezte očnímu kontaktu.
 Používejte ochranné brýle pro ochranu před stříkající kapalinou.
 Před každým použitím musí být dle normy EN166 použity ochranné brýle.
- Ochrana rukou
 Pokud dochází při práci k delšímu či opakovanému kontaktu s kůží, používejte ochranné rukavice.
 Doporučené rukavice:
- Nitrilový kaučuk (akrylonitril-butadien-kopolymer (NBR))
- Ochrana těla
 Personál musí používat pravidelně prané pracovní oděvy.
 Po kontaktu s produktem by měly být všechny zasažené části těla umyty.
- Ochrana dýchacích cest
 Druh masky FFP:
 Používejte jednorázovou polomasku s filtrem částic dle normy NF EN149.
 Třída:
 - FFP1
 Filtr proti plynu a parám (kombinovaný filtr) dle NF EN14387:
 - A1 (hnědý)

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1. Údaje o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Všeobecné informace
Skupenství:  kapalné.
Téměř bez zápachu
Růžové zabarvení



Důležité informace pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Hodnota pH:  neaplikovatelná.
Bod varu:  neurčen.
Bod vzplanutí:  23 °C <= FP <= 55 °C
Tenze par (50 °C): neaplikovatelná.
Hustota:  > 1
Rozpustnost ve vodě:  rozpustné.
Teplota tání:  neurčena.
Teplota samovznícení:  neurčena.
Teplota rozkladu:  neurčena.

9.2. Další informace
Žádné údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita
 Při vzrůstu teploty se může rozkládat: tvorba toxických/dráždivých/vznětlivých plynů/par (acrolein).
 Při spalování CO a CO2. V důsledku vzrůstu teploty může polymerovat. Prudce reaguje s oxidačními činidly.
 (vysoké): Nebezpečí požáru/výbuchu (zvýšené). Reaguje s (některými) kyselinami: Nebezpečí požáru/výbuchu 

(zvýšené). Reaguje s kyselinou dusičnou a vytváří nitroglycerin (vysoce výbušný).
10.2. Chemická stabilita
 Tato směs je při manipulaci a skladování dle doporučení v oddílu 7 stabilní.
10.3. Možnost nebezpečné reakce
 Směs vystavená vysokým teplotám může vytvářet nebezpečné produkty rozkladu, jako např. oxid uhličitý, oxid 

uhelnatý, kouř a oxidy dusíku.
 Reakce za přítomnosti silných kyselin a oxidačních činidel.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
 V areálu nesmějí být používána žádná zařízení, která mohou generovat plamen nebo mají silně zahřáté kovové 

povrchy (např. hořáky, elektrický oblouk, kamna...).
 Zamezte:
 - Elektrostatickému nabití
 - Zahřátí
 - Horku
 - Plamenům a horkým povrchům

10.5. Nekompatibilní materiály
 Udržujte mimo:
 - silné kyseliny,
 - silná oxidační činidla.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
 Tepelným rozkladem se může tvořit/uvolňovat:
 - Oxid uhelnatý (CO)
 - Oxid uhličitý (CO2)

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE
11.1. Údaje o toxikologických účincích
 Stříknutí do očí může vyvolat podráždění a vratné škody.

11.1.1. Látky

 Akutní toxicita:
 GLYCERIN (CAS: 56-81-5)
 Orální aplikace:  DL50 = 12 600 mg/kg
   Druh: potkan



 Perkutánní aplikace:  DL50 > 10 000 mg/kg
   Druh: králík

11.1.2. Směs
 O směsi nejsou k dispozici žádné toxikologické informace.
 
Monografie IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny):
 CAS 64-17-5: IARC-Skupina 1:  Karcinogenní pro člověka

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ ÚDAJE
12.1. Toxicita

12.1.1. Látky
 GLYCERIN (CAS: 56-81-5)
 Toxicita vzhledem k rybám:  CL50 = 54 000 mg/l
   Druh: Salmo gairdneri
   Doba expozice: 96 h
 Toxicita vzhledem ke korýšům:  CE50 > 10 000 mg/l
   Druh: Daphnia magna
   Doba expozice: 24 h
12.1.2. Směsi
 Žádné informace o toxicitě pro vodní živočichy nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a odbouratelnost
 Látky
 GLYCERIN (CAS: 56-81-5)
 Chemická potřeba kyslíku:  CSB = 1,16 g/g
   ISO 15705 (definice chemické potřeby kyslíku 
   (ST-CSB) - kyvetový test
 Biochemická potřeba kyslíku (5 dnů): BSB5 = 0,87 g/g
   Biologická odbouratelnost: rychle odbouratelné.
   BSB5/CSB = 0,75
12.3. Bioakumulační potenciál
 Žádné údaje nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě
 Žádné údaje nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Není považováno za PBT nebo vPvB

12.6. Jiné škodlivé účinky
Žádné údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: POKYNY PRO LIKVIDACI
Odborná likvidace směsi a/nebo příslušného obalu musí být v souladu se směrnicí 2008/98/ES.

13.1. Postup likvidace odpadu
 Neodvádět do kanalizace nebo vod.
Odpady:
Likvidace odpadu musí proběhnout bez ohrožení lidského zdraví a poškození životního prostředí. Zejména je nutno 
zamezit ohrožení vody, vzduchu, půdy, fauny a flóry.
V souladu s platnou legislativou proveďte likvidaci nebo recyklaci přednostně prostřednictvím odborné firmy pro likvi-
daci odpadu.
Nezamořujte odpady půdu a vodu a nelikvidujte odpady do životního prostředí.



Znečistěné obaly:
Nádoby zcela vyprázdněte. Etiketu ponechejte na nádobě.
Obaly likvidujte prostřednictvím certifikované firmy pro likvidaci odpadu.

ODDÍL 14: POKYNY PRO PŘEPRAVU
Produkt musí být přepravován v souladu s ustanoveními ADR pro silniční přepravu, RID pro železnici, IMDG pro ná-
mořní a ICAO/IATA pro leteckou přepravu (ADR 2011 - IMDG 2010 - ICAO/IATA 2012).

14.1. Číslo UN
 1993
14.2. UN indikace přepravy
 UN1993 = VZNĚTLIVÁ TEKUTÁ LÁTKA, N.A.G.
 (etylalkohol)
14.3. Třídy přepravního rizika
- Zařazení: 3

14.4. Skupina obalů
 III
14.5. Ekologická rizika
-
14.6. Zvláštní preventivní opatření pro uživatele

ADR/RID Třída Kód  Skupina GZ  EmS  LQ  Dispo.  EQ  Kat.  Tunel
 3  F1  III 3  30  5 L  274 601 640EE E1 3 D/E

IMDG  Třída  2. GZ-č.  Skupina  LQ  EmS  Dispo.  EQ
 3  -  III  5 L  F-E,S-E  223 274 955  E1

IATA  Třída  2. GZ-č.  Skupina  Cestující  Cestující  Náklad  Náklad  Anm.  EQ
 3  -  III  355  60 L   366  220 L  A3  E1
 3  -  III  Y344  10 L   -  -  A3  E1
14.7. Doprava hromadných nákladů dle dodatku II dohody MARPOL 73/78 a IBC kódu
Žádné údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 15: PRÁVNÍ PŘEDPISY
15.1. Bezpečnostní, zdravotní a ekologické/specifické právní předpisy pro látku nebo směs
- Informace o zařazení a identifikaci viz oddíl 2:
 Respektovány jsou následující předpisy:
 - Směrnice 67/548/EHS a její úpravy
 - Směrnice 1999/45/ES a její úpravy
 - Nařízení ES č. 1272/2008 ve znění změněném nařízením ES č. 286/2011
- Údaje na obalu:
 Žádné údaje nejsou k dispozici.
- Zvláštní ustanovení:
 S výhradou nařízení o detergentech 648/2004.
- Tabulka nemocí z povolání dle francouzského zákoníku práce:
Č. TMP  Identifikace
84   Choroby, způsobené organickými ředidly pro profesionální použití:
84    tekuté nebo nasycené cyklické nebo nenasycené alifatické uhlovodíky a jejich směsi; tekuté halogenuhlo-



vodíky; nitroderiváty alifatických uhlovodíků; alkoholy, glykoly, glykoléter; ketony; aldehydy; alifatický 
a cyklický éter jako tetrahydrofuran; ester; dimetylformamid a dimetylacetamin; acetonitril a propionitril, 
pyridin; dimetylsulfon, dimetylsulfoxid.

- Seznam klasifikovaných příloh (Verze 28 (listopad 2012)):

Kategorie = A: Certifikace, E: Registrace, D: Identifikace, S: Zatížení, C: podléhá pravidelným kontrolám dle článku
L. 512-11 Zákona o ochraně životního prostředí.
Poloměr = zorný poloměr v kilometrech.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Žádné údaje nejsou k dispozici.

Č. ICPE Označení rubriky Kate- Polo-

1431 Vznětlivé kapaliny (průmyslová výroba, včetně zpracování oleje a jeho derivátů, odsíření) A 3

1432 Vznětlivé kapaliny (skladované v nádržích zhotovených xxx).
1. Když je skladované množství vznětlivých kapalin uvedených v rubrice 1430
c) pro kategorii B větší nebo rovno 10 000 t, mezi jinými benzín, včetně nafty a kerosinu, s bodem vzplanutí 
méně než 55 °C (včetně leteckého benzínu) AS 4

2. Skladování vznětlivých kapalin dle rubriky 1430:
a) s ekvivalentní celkovou kapacitou více než 100 m3, A 2

b) s ekvivalentní celkovou kapacitou více než 10 m3, avšak méně než nebo maximálně 100 m3. DC

1433 A. - Jednoduchá mísící zařízení za studena:
Když je k dispozici celkové ekvivalentní množství vznětlivých kapalin referenční kategorie (koeficient 1 dle 
rubriky 1430):
a) více než 50 t A 2

b) více než 5 t, ale méně než 50 t DC

B. - Ostatní mísící zařízení
Když je k dispozici celkové ekvivalentní množství vznětlivých kapalin referenční kategorie (koeficient 1 dle 
rubriky 1430):
a) více než 10 t A 2

b) více než 1 t, ale méně než 10 t DC

1434 Vznětlivé kapaliny (stáčecí zařízení nebo distribuční zařízení vyjma čerpacích stanic dle rubriky 1435)
1. Stáčecí zařízení pro cisternová vozidla a mobilní zásobníky, při ekvivalentním maximálním průtokovém 
výkonu zařízení pro vznětlivé kapaliny referenční kategorie (koeficient 1):
a) větší nebo rovno 20 m3/h

A 1

b) větší než 1 m3/h, ale méně než 20 m3/h DC

2. Nakládací nebo vykládací zařízení, která slouží ke skladování vznětlivých kapalin, podléhajících schválení A 1



ODDÍL 16: OSTATNÍ ÚDAJE
Pracovní podmínky uživatele nám nejsou známé. Informace v tomto bezpečnostním listu se zakládají na našich zna-
lostech a národních a evropských regulativech.
Směs by neměla být bez předchozích písemných pokynů pro manipulaci použita pro jiné účely, než je uvedeno v oddí-
lu 1.
Provedení všech nutných kroků pro splnění požadavků lokálních zákonů a předpisů je vždy odpovědností uživatele.
Na informace v tomto bezpečnostním listu je nutno nahlížet jako na popis bezpečnostních požadavků ve vztahu ke 
směsi a nikoli jako na zajištění jejích vlastností.
V souladu se směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES a jejich úpravami.
Výstražné symboly:
 Vznětlivé
Riziková upozornění:
R 10  Vznětlivé.
Bezpečnostní upozornění:
S 41  Nevdechujte kouř vzniklý při požáru a/nebo výbuchu.
S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 16  Udržujte mimo oheň a zápalné zdroje - nekuřte.

Doslovné znění H-, EUH- a R-vět, zmíněných v oddílu 3:
H225  Lehce vznětlivá kapalina a páry.
R 11  Lehce vznětlivé.

Zkratky:
ADR:  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných nákladů.
IMDG: Mezinárodní dohoda o námořní přepravě nebezpečných nákladů.
IATA:  Mezinárodní dohoda o letecké přepravě.
ICAO:  Mezinárodní organizace pro civilní letectví
RID: Předpisy pro železniční přepravu nebezpečných nákladů.
WGK:  Třída ohrožení vody (WGK).
GHS02:  Plamen.


